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ТОВ

________________ Каплунова Т.С.

Індивідуальна частина договору
про надання фінансового кредиту № _________
м. Київ
__.__.20__
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОУФІНГОУ», код ЄДРПОУ
42059219; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, (далі –
«Товариство»), в особі Директора Каплунової Таїсії Сергіївни, що діє на підставі Статуту, з
однієї сторони, та _____________________________________, паспортні дані: серія ___ №
___________, реєстраційний номер облікової картки платника податків __________,
зареєстрований за адресою: ______________________ (далі – «Клієнт»), з другої сторони, разом
по тексту - «Сторони», уклали цю індивідуальну частину договору про надання грошових
коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (далі – «Договір») про наступне.
• 1. Предмет, строк дії Договору та порядок його укладення
1.1. Товариство надає Клієнту фінансовий кредит в межах суми {{_____}} грн. 00 коп.,
зазначеної Клієнтом в заявці, на умовах строковості, зворотності, платності (далі – кредит), а
Клієнт зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом в
порядку та на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Кредит надається строком на ___ днів (далі – Дисконтний період), тобто до _______. Дата
надання кредиту __.__.20__.
1.3. За користування кредитом Клієнт сплачує Товариству __% (процентів) річних від суми
кредиту в розрахунку __% (процентів) на добу. Тип процентної ставки – фіксована.
1.4. Кредит надається Клієнту в безготівковій формі у національній валюті на реквізити
платіжної банківської картки, вказаної Клієнтом. Кредит надається без забезпечення у вигляді
застави.
1.5. Укладення цього Договору не потребує укладання договорів щодо супровідних послуг
третіх осіб, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту. Цей тариф
залишається незмінним протягом строку Договору.
1.6. 3а цим Договором не передбачено надання Товариством Клієнту супровідних послуг. Цей
тариф залишається незмінним протягом строку Договору.
1.7. З метою поглиблення довіри до Товариства Клієнту може бути запропонований
індивідуальний промокод для зниження стандартної процентної ставки.
1.8. Стандартна процентна ставка для продукту «Миттєва позика» становить 2,5% на добу, для
продукту «Дрібні покупки» - 3,5% на добу.
1.9. Товариство надає кредит шляхом його переказу на рахунок Клієнта протягом 3-х
календарних днів з дня укладення Договору. Сума коштів вважається наданою в день
здійснення банківського переказу Товариством, від цього дня починається відлік перебігу
строку оплати.
1.10. Невід'ємною частиною цього Договору є Публічна пропозиція (оферта) Товариства на
укладення договору про надання фінансового кредиту за допомогою електронних засобів, яка
розміщена на сайті Товариства https://www.gofingo.com.ua/.
1.11. Перед укладенням цього Договору Товариство здійснило ідентифікацію та верифікацію
Клієнта з урахуванням вимог, визначених нормативно-правовим актом Національного банку

України з питань здійснення установами фінансового моніторингу, одним із наступних
способів:
- отримання через Систему BankID НБУ ідентифікаційних даних;
- отримання ідентифікаційних даних та фінансового номера телефону з бюро кредитних історій
(за умови, що джерелом таких даних є банк) та коректного введення особою, верифікація якої
здійснюється, otp-пароля, надісланого установою на такий фінансовий номер телефону, та
фотофіксації особи із використанням методу розпізнавання реальності особи та особи з власним
ідентифікаційним документом, а саме сторінки/сторони, що містить фото власника, з
подальшим накладенням КЕП уповноваженим працівником установи та кваліфікованої
електронної позначки часу на отриманий електронний документ, що містить фото.
1.12. Клієнт здійснює оформлення кредиту шляхом заповнення Заявки на отримання кредиту на
Сайті Товариства, обов'язково вказуючи всі дані, зазначені в заявці як обов'язкові для
заповнення.
1.13. Сторони домовилися, що всі документи щодо надання Кредиту підписуються Клієнтом з
використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором.
1.14. На підставі даних, зазначених у заявці, інформаційна система Товариства здійснює
реєстрацію заявника на Сайті Товариства і формує Особистий кабінет Клієнта.
1.15. Рішення про надання кредиту приймається Товариством на підставі автоматизованої
обробки даних заявника.
1.16. Товариство інформує Клієнта про прийняте рішення про видачу кредиту через смсповідомлення на телефонний номер Клієнта, а також відповідна інформація зазначається в
Особистому Кабінеті.
1.17. Для підписання Договору на телефонний номер Клієнта, направляється повідомлення з
одноразовим ідентифікатором у вигляді коду. Електронний підпис одноразовим
ідентифікатором як аналог власноручного підпису є підтвердженням особи Клієнта. У разі згоди
із запропонованими умовами кредитування, Клієнт підписує індивідуальну частину договору за
допомогою отриманого одноразового ідентифікатора.
1.18. Товариство підписує примірник Договору Клієнта кваліфікованим електронним підписом
уповноваженого працівника Товариства із кваліфікованою електронною позначкою часу.
•

2. Порядок нарахування процентів та сплати заборгованості за Договором

2.1. Сторони домовилися, що повернення кредиту та сплата процентів за користування кредитом
здійснюватимуться згідно з Графіком платежів, який є невід’ємною частиною цього Договору.
2.2. Сума кредиту, проценти за користування кредитом, нараховані штраф та/або пеня (у разі
наявності) складають заборгованість за Договором. Заборгованість підлягає сплаті шляхом
безготівкового перерахування коштів у розмірі суми заборгованості на поточний рахунок
Товариства у строк, встановлений Договором.
2.3. Якщо відповідно до пункту 1.5. цього Договору, скориставшись промокодом, Клієнт
продовжує користуватись сумою наданого Кредиту після закінчення Дисконтного періоду,
зазначеного в п. 1.2. цього Договору, з наступного дня після закінчення Дисконтного періоду
проценти нараховуються відповідно до пункту 4.3 цього Договору, при цьому Клієнт
погоджується, що такий перерахунок процентів за користування кредитом не є односторонньою
зміною умов договору.
2.4. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором
здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. При цьому
проценти за користування кредитом нараховуються у відсотках від суми кредиту з першого дня
надання кредиту Клієнту (перерахування грошових коштів на банківський рахунок, вказаний
Клієнтом) до дня повного погашення заборгованості за кредитом (зарахування грошових коштів
на поточний рахунок Товариство) включно. Нарахування і сплата процентів проводиться на
залишок заборгованості за кредитом.

2.5. При надходженні до Товариства коштів для виконання зобов'язань Клієнта Товариство
направляє такі кошти на погашення заборгованості в наступній послідовності (якщо інше не
було зазначене в платіжному дорученні Клієнтом чи встановлено чинним законодавством
України):
1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені
проценти за користування кредитом;
2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;
3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору (у випадку
наявності).
2.6. Клієнт доручає Товариству ініціювати списання коштів з відповідного рахунку Клієнта з
використанням реквізитів платіжних карток, що були зазначені Клієнтом при
отриманні/поверненні кредиту(ів), сплаті процентів за його користування, та направляти їх на
виконання:
- поточних грошових зобов'язань Клієнта за цим Договором, строк виконання яких наступив
відповідно до порядку повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом
встановленого в Графіку платежів, в тому числі в декілька етапів;
- прострочених грошових зобов'язань .у сумі, що не перевищує фактичної заборгованості
Клієнта на день списання, в тому числі в декілька етапів.
2.7. Клієнт має право в односторонньому порядку відмовитись або припинити списання коштів
із його банківського рахунку з використанням реквізитів платіжної картки на користь
Товариства, шляхом звернення до Товариства в один із способів передбачених в пункті 3.3.6
цього Договору.
2.8. При погашенні заборгованості за Договором банки та/або платіжні системи можуть
стягувати комісію з Клієнта за надану послугу.
• 3. Права і обов'язки Сторін
3.1. Товариство має право:
3.1.1. Вимагати від Клієнта повернення Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом
в повному обсязі, а також виконання всіх інших зобов'язань за цим Договором і додатками до
нього.
3.1.2. В односторонньому порядку розірвати Договір і вимагати від Клієнта дострокового
здійснення передбачених в Договорі платежів в наступних випадках:
• - клієнт надав Товариству недостовірну інформацію при укладенні цього Договору;
• - відкриття провадження судом у справах з майновими вимогами до Клієнта, враховуючи
подачу зустрічних позовів до Клієнта, а також відкриття виконавчого провадження з
майновими вимогами до Клієнта, виявлення інших боргів або грошових зобов'язань
Клієнта.
• - внесення інформації про Клієнта до бюро кредитних історій як негативного
позичальника.
3.1.3. Стягнути заборгованість за даним Договором в примусовому порядку відповідно до
чинного законодавства України. Товариство залишає за собою право здійснити безспірне
списання коштів з банківського рахунку Позичальника для повного погашення заборгованості в
разі виникнення простроченої заборгованості.
3.1.4. Без згоди Клієнта поступитися своїм правом вимоги за даним Договором третій особі, в
зв'язку, з чим відбудеться заміна сторони – Кредитодавця за цим Договором, але з обов'язковим
повідомленням Клієнта про таке відступлення протягом 10 робочих днів із дати такого
відступлення.
3.1.5. Залучати до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію у разі
невиконання Клієнтом зобов’язань за Договором.
3.1.6. Звертатися до близьких осіб, представників, спадкоємців, третіх осіб у порядку та на
умовах, передбачених чинним законодавством, з метою інформування про необхідність
виконання Клієнтом зобов’язань за Договором.

3.1.7. На власний розсуд надати кредит та/або запропонувати Клієнту іншу суму кредиту (яка
менша від зазначеної Клієнтом в заявці) на основі оцінки кредитоспроможності
(платоспроможності) Клієнта.
3.1.8. Відмовити Клієнту у наданні кредиту (не перерахувати кошти) і після укладення Договору,
виходячи із власної оцінки платоспроможності Клієнта.
3.2. Товариство зобов'язується:
3.2.1. Надавати інформацію про послуги, які надає Товариство і іншу інформацію, доступ до
якої передбачено законодавством України (ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг»).
3.2.2. Прийняти від Клієнта виконання зобов'язання за цим Договором (в тому числі дострокове)
як частинами, так і в повному обсязі.
3.2.3. Повідомляти Клієнту про зміну даних Товариства, зазначених в розділі 7 цього Договору
не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту виникнення таких змін шляхом надсилання
відповідного повідомлення на електронну пошту Клієнта та/або смс-повідомлення.
3.2.4. Не повідомляти інформацію про укладення Клієнтом договору про споживчий кредит,
його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є
стороною цього договору, крім випадків повідомлення зазначеної інформації представникам,
спадкоємцям, третім особам, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на
таку взаємодію, а також крім випадків передачі інформації про прострочену заборгованість
близьким особам споживача із дотриманням вимог чинного законодавства.
3.2.5. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.
3.3. Клієнт має право:
3.3.1. Достроково повернути Кредит в повному обсязі, або частково, сплативши проценти за
строк фактичного користування кредитом.
3.3.2. Отримувати інформацію про послуги, які надає Товариство і іншу інформацію, доступ до
якої передбачено законодавством України (ст. 12. ЗУ «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг»).
3.3.3. Відстрочити виконання зобов’язання на строк 7/14/30 днів, сплативши для цього проценти
відповідно до наведеного нижче розрахунку:
7 днів – 2,95% на добу від тіла кредиту;
14 днів – 2,75% на добу від тіла кредиту;
30 днів – 2,45% на добу від тіла кредиту.
Після сплати процентів, передбачених цим пунктом, будь-які нарахування за кредитом
призупиняються, сума заборгованості Клієнта залишається незмінною протягом усього строку,
на який було відстрочено виконання зобов’язання.
Відстрочення виконання зобов’язання доступне всім клієнтам з першого дня користування
кредитними коштами і до 90 дня прострочення за кредитом включно.
Відстрочити виконання зобов’язання можна необмежену кількість разів.
Оплата процентів, передбачених цим пунктом, є вільним, самодостатнім та усвідомленим
волевиявленням та підтвердженням згоди Клієнта щодо відстрочення виконання зобов’язання і
не потребує підписання додаткових угод до цього Договору.
Відстрочення виконання зобов’язання не є продовженням строку кредитування, так як
Товариство призупиняє нарахування процентів за користування кредитними коштами.
3.3.4. Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від
Договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір
відмовитися від Договору, Клієнт повідомляє Товариство у письмовій формі (у паперовому або
електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів,
інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному
законодавством) до закінчення строку передбаченого для відмови від Договору. Протягом 3
(трьох) календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору,
Клієнт зобов’язаний повернути Товариству грошові кошти, одержані згідно з Договором, та

сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення (включно) за ставкою,
встановленою Договором.
3.3.5. Звернутися до Національного банку України у разі порушення Товариством, новим
кредитором та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування,
у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із Клієнтом при врегулюванні простроченої
заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про
відшкодування шкоди, завданої Клієнту у процесі врегулювання простроченої заборгованості.
3.3.6. Звернутися до Товариства з питань виконання Сторонами умов Договору одним із
наступних способів:
- зателефонувати за номером: (044)390-30-31;
- надіслати лист на адресу: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72;
- надіслати лист на e-mail: info@gofingo.ua.
3.3.7. Інші права, передбачені цим Договором.
3.4. Клієнт зобов'язаний:
3.4.1. Надати Товариству всі документи, необхідні для укладення цього Договору та достовірну
особисту інформацію, у тому числі про свій фінансовий стан .
3.4.2. Своєчасно повернути Кредит та сплачувати проценти за користування Кредитом в
порядку, встановленому Договором;
3.4.3. Повідомляти Товариство про зміну даних Клієнта, зазначених в розділі 7 цього Договору
не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту виникнення таких змін шляхом подання відповідного
повідомлення на електронну пошту Товариства, зазначену в даному Договорі;
3.4.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.
•

4. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору
відповідно до чинного законодавства України та Договору.
4.2. У разі порушення умов Договору та додатків до нього, винна Сторона відшкодовує іншій
Стороні всі понесені збитки в повному обсязі, в тому числі витрати на юридичну допомогу для
відновлення порушеного права. Упущена вигода відшкодуванню не підлягає.
4.3. У разі, якщо Клієнт продовжує користуватись сумою наданого Кредиту після закінчення
Дисконтного періоду, зазначеного в п. 1.2. цього Договору, з наступного дня після закінчення
Дисконтного періоду Клієнт зобов'язаний:
4.3.1. по продукту «Миттєва позика» щоденно, але не більше ніж 90 (дев`яносто) календарних
днів від дати закінчення Дисконтного періоду, сплачувати Товариству проценти з розрахунку
1168% річних, що становить 3,2% на добу;
4.3.2. по продукту «Дрібні покупки» щоденно, але не більше ніж 90 (дев`яносто) календарних
днів від дати закінчення Дисконтного періоду, сплачувати Товариству проценти з розрахунку
1277,5% річних, що становить 3,5% на добу.
4.4. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом
переговорів, пошуку взаємовигідних рішень.
4.5. У разі неможливості врегулювання конфліктних ситуацій шляхом переговорів, Сторона,
права або законні інтереси якої порушені, має право звернутися до суду в порядку, визначеному
чинним в Україні законодавством.
4.6. Неустойка, пеня та штраф на період дії карантину або/та у тридцятиденний строк після дня
завершення дії такого карантину відповідно до Закону України «Про внесення змін до
Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України щодо недопущення
нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого
з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19»
Товариством не нараховуються.

4.7. У випадку порушення прав Клієнта, неналежного виконання чи невиконання цього
Договору, Товариство несе відповідальність згідно із чинним законодавством України та цим
Договором.
4.8. Сторони погодилися, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної
сили), що не залежать від волі сторін, такі як: війна, військові дії, блокади, міжнародні санкції,
інші дії держави, що створюють неможливість виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожежі,
повені, інші стихійні лиха, Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне
невиконання будь-якого з положень Договору на період дії зазначених обставин. Доказом дії
форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово - промисловою палатою України та
уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. Виникнення форсмажорних обставин продовжує строк виконання взаємних зобов'язань Сторін по Договору на
період тривалості дії i ліквідації наслідків таких обставин без відшкодування збитків обох
Сторін
5. Попередження Позичальника про недійсність умов Договору.
5.1. Після укладення Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з
питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.
5.2. Дія Договору достроково припиняється за взаємною згодою Сторін шляхом укладення
додаткової угоди, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.3. Припинення або розірвання Договору не звільняє Клієнта від обов'язку повернути
Товариству наданий Кредит і сплатити нараховані проценти за користування Кредитом за
фактичний термін користування Кредитом в день припинення або розірвання Договору.
6. Інші умови
6.1. Цей Договір складений українською мовою, підписаний з використанням електронного
підпису одноразовим ідентифікатором відповідно до Закону України «Про електронну
комерцію».
6.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів,
і зобов'язується своєчасно у письмовій формі, по електронній пошті, повідомляти іншу Сторону
про їх зміну, а у разі неповідомлення – несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих
наслідків.
6.3. Підписанням цього Договору Клієнт дає свою згоду на те, щоб Графік платежів
розміщувався в електронному вигляді в Особистому Кабінеті Клієнта, зареєстрованому на вебсторінці Товариства - https://www.gofingo.com.ua/.
6.4. Недійсність окремих умов цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому
і не звільняє Клієнта від обов'язку повернути Кредит та сплатити проценти за користування
Кредитом.
6.5. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Товариства, зазначене в розділі 7
цього Договору.
6.6. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє,
погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись Правил надання грошових коштів у
позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту Товариства, а також Положення про
конфіденційність Товариства, Повідомлення про обробку персональних даних та клієнтів
Товариства та згоди на передачу і отримання інформації до та з БКІ, а також від операторів
мобільного зв’язку.
6.7. Клієнт підтверджує, що отримав від Товариства до укладення цього Договору інформацію,
зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг».
6.8. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він, повністю усвідомлюючи свої дії,
надає свою згоду на те, що Товариство має право звернутися до близьких осіб, а також
представників, спадкоємців, третіх осіб, дані яких Клієнт на законних підставах надає
Товариству, та які пов'язані з Клієнтом діловими, професійними, особистими, сімейними або

іншими відносинами, за інформацією щодо Клієнта, яка необхідна для прийняття рішення про
надання чи ненадання Кредиту та/або виконання Клієнтом своїх зобов’язань, та/або для
інформування про поточний стан заборгованості та дати платежів, та/або реалізації своїх прав
за договором.
6.9. Клієнт підтверджує, що він повідомлений про кримінальну відповідальність, передбачену
статтею 182 Кримінального кодексу України, за незаконне збирання, зберігання, використання,
поширення конфіденційної інформації про третіх осіб.
6.10. Товариство повідомляє Клієнта, що Товариством (а у разі залучення - новим кредитором
або колекторською компанією) буде здійснюватися фіксування кожної безпосередньої взаємодії
з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі її виникнення) із Клієнтом, його
близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, або третіми особами, взаємодія
з якими передбачена цим Договором, за допомогою відео- та/або звукозаписувального
технічного засобу з обов'язковим попередженням зазначених осіб про таке фіксування.
6.11. Уповноважені державні органи, до яких відповідно до законодавства України має право
звернутися Клієнт з питань захисту прав споживачів фінансових послуг:
- Національний банк України: (адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська,9, телефон: (044) 25301-80, офіційний сайт: bank.gov.ua);
- Держпродспоживслужба: (адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, телефон: (044) 364 77
80, сайт: https://dpss.gov.ua/);
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: (адреса: 01008, м, Київ-08, вул.
Інститутська, 21/8, телефон: 044-253-75-89, сайт: ombudsman,gov.ua).
6.12. Сторони домовились, що примірник цього Договору вважається отриманим Клієнтом,
якщо Товариство розмістило його безпосередньо в Особистому кабінеті Клієнта.
Клієнт підтверджує, що дані Особистого кабінету є його контактними даними, якi були ним
зазначені під час укладення Договору та які дають можливість Клієнту переглядати укладений
Договір, завантажити його на свій персональний комп'ютер або інший пристрій, створити копію
на паперовому носії i таким чином отримати у формі, шо унеможливлює зміну його змісту.
Датою відправлення Договору вважається дата, з якої Клієнту в Особистому кабінеті стає
доступним текст укладеного Договору.
Примірник договору, а також додатки до нього надсилаються Клієнту одразу після його
підписання, але до початку надання кредиту.
Повторне направлення Договору Клієнту здійснюється на запит Клієнта, направлений в один із
способів передбачених пунктом 3.3.6 цього Договору.
Для отримання засвідчених копій Договору на папері з електронного документа Клієнт має
звернутись до Товариства в один із способів передбачених пунктом 3.3.6 цього Договору,
дотримуючись вимог чинного законодавства України щодо звернення громадян.
• 7. Реквізити та підписи Сторін
Товариство
Клієнт
ПІБ: _______________Ідентифікаційний
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
код:_________ Паспортні дані: _________ №
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОУФІНГОУ» КОД
________
ЄДРПОУ 42059219
Ким виданий: _________Дата
видачі:______________
Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 72.
Місце прописки:________________________
п/р UA463226690000026505300178851, у АТ
Фактична адреса проживання: _____________
«Державний ощадний банк України»
Тел. +38(044)390-30-31. Електронна пошта:
Тел.: _________________
info@gofingo.ua
Рахунок Позичальника №: ________________
Фізична особа: __________ (ПІБ)
Директор Каплунова Т.С.
Електронний підпис _____________________

Додаток № 1 до Договору
про надання фінансового кредиту № _____
м. Київ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОУФІНГОУ»,код ЄДРПОУ
42059219; місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, (далі –
«Товариство»), в особі Директора Каплунової Таїсії Сергіївни, що діє на підставі Статуту, з
однієї сторони, та ______________ , паспортні дані: серія ___ № __________, реєстраційний
номер облікової картки платника податків ____________ зареєстрований за адресою:
________________ (далі – «Клієнт»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони» склали цей
Додаток № 1 від ______ ___________ (далі - «Додаток») до Договору фінансового кредиту №
__________ від ____________________ (далі - «Договір») про наступне.
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2. Цей Додаток укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін,
та є невід’ємною частиною до Договору фінансового кредиту № __________________від
______________________
Реквізити та підписи Сторін.
Товариство
Директор Каплунова Т.С.

Клієнт
Фізична особа: _________ (ПІБ)
Електронний підпис _____________

